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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ001698/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 03/08/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR021585/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13041.106015/2022-60
DATA DO PROTOCOLO: 01/06/2022

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU, CNPJ n. 30.830.319/0001-05,
neste ato representado(a) por seu Vice-Presidente, Sr(a). CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA;
 
E

J. E. MIQUELOTTI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA, CNPJ n. 15.260.546/0001-59, neste
ato representado(a) por seu Sócio, Sr(a). JOAO EDUARDO MIQUELOTTI;
 
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 02 de abril de 2022 a 01º
de abril de 2023 e a data-base da categoria em 02 de abril.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Profissional dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários - 2º Grupo do Plano da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, e bem como os condutores de
veículos rodoviários de carga em geral, carga de bebidas, carga de minérios em geral, trabalhadores
nas empresas de transporte de passageiro, inclusive os trabalhadores da limpeza, ajudantes e
carregadores de veículos, trabalhadores em escritórios das empresas de transportes rodoviários e
os trabalhadores das empresas em transporte por fretamento, cobradores em ônibus, lavadores de
carros, fiscais, despachantes, bilheteiros, com abrangência territorial em Belford Roxo/RJ, Engenheiro
Paulo de Frontin/RJ, Itaguaí/RJ, Mangaratiba/RJ, Mendes/RJ, Mesquita/RJ, Miguel Pereira/RJ,
Nilópolis/RJ, Nova Iguaçu/RJ, Paracambi/RJ, Paty do Alferes/RJ, Rio das Flores/RJ, São João de
Meriti/RJ, Seropédica/RJ e Vassouras/RJ.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

A partir de 02 de abril de 2022, a empresa reajustará os salários com o percentual de 10% (dez por cento)
passando a vigorar com os seguintes valores: 

Motorista de Caminhão R$ 2.155,07

Ajudante de Caminhão R$ 1.511,19

Motorista Bitruk R$ 3.019,44

CLÁUSULA QUARTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO
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A empresa fornecerá, a todos os empregados da categoria, comprovante de pagamento (contracheque)
contendo a discriminação da respectiva remuneração e dos descontos efetivados.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUINTA - DAS ANTECIPAÇÕES E NOVOS REAJUSTES

Acordam as partes que havendo antecipações e reajustes salariais, por força de Termo Aditivo ao presente
ACORDO COLETIVO, ou por força de Lei, esse serão aplicado sobre os pisos salariais constantes da
cláusula terceira.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - DO ADIANTAMENTO SALARIAL

A empresa, considerando que o pagamento é semanal, não concederá antecipação salarial.

DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DESCONTOS SALARIAIS

Os descontos salariais serão admitidos, em caso de multa de trânsito, furto ou roubo, quebra ou avaria de
veículo, avaria ou perda de carga ou qualquer outra espécie de dano, se resultar configurada a culpa ou
dolo do empregado, desde que garantida a plena participação do empregado na apuração dos fatos sendo
oportunamente concedido o direito ao contraditório e ampla defesa.

Parágrafo Primeiro – As multas de trânsito recebidas pela empresa serão descontadas do salário do
motorista infrator, quando provenientes de infrações cometidas pelo mesmo, no mês subsequente ao
vencimento, ou na rescisão contratual, o que ocorrer primeiro, sendo a ele permitido, valer-se da ajuda
jurídica de seu Sindicato de Classe, para defesa e recursos. A empresa se compromete em notificar o
infrator imediatamente quando do recebimento da multa sob pena de ter que arcar com o valor da mesma.

Parágrafo Segundo – Em caso de desligamento do empregado dos quadros da empresa, caso o
empregado esteja aguardando julgamento de recurso de multa, o valor desta será descontado na rescisão,
e a ele devolvido, caso o recurso seja julgado procedente.

Parágrafo Terceiro – Ficam autorizados também os descontos provenientes de valores oriundos de acerto
de viagem.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO

CLÁUSULA OITAVA - DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E REPOUSO REMUNERADO

No cálculo do 13º salário, férias e repouso remunerado, serão consideradas as horas extras, comissões,
prêmios, adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade, bem como quaisquer outras verbas
habitualmente pagas.

CLÁUSULA NONA - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

A empresa pagará aos empregados da categoria, que contem com mais de 01 (um) ano de serviço, o
adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, coincidente com o pagamento das férias, desde que o
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empregado requeira, até o dia 31 de janeiro de cada ano.

OUTRAS GRATIFICAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DIA DO RODOVIÁRIO

As empresas reconhecem o dia 25 de julho como "DIA DO RODOVIÁRIO", assegurado o pagamento como
feriado, para os que no referido dia, prestarem serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para efeito desta cláusula o benefício dado é estendido a todas as categorias
elencadas na cláusula segunda e extensivo as demais categorias beneficiadas pelo princípio da categoria
preponderante.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO

A empresa concederá a todos os seus empregados da categoria, quando em serviço externo, reembolso da
alimentação consumida com valor nunca inferior a R$ 15.00 (quinze reais) por dia de trabalho além de se
comprometer em completar o valor excedente ao valor supracitado, bem como, fornecendo alimentação em
seu refeitório nos dias em que o empregado não exercer atividades externas.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE

A empresa se compromete a fornecer Vale-Transporte, a todos os empregados que requererem e
comprovarem a necessidade de sua utilização, mediante declaração nos termos do artigo 7º, do Decreto nº
95.247/1987, em quantidade suficiente para o traslado de ida e volta ao trabalho, reajustáveis de acordo
com os aumentos das tarifas dos meios de transportes utilizados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O empregado participará, nos termos da legislação que rege o benefício, a ser
descontado em folha de pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O empregado se compromete a utilizar o Vale-transporte exclusivamente para
o seu deslocamento entre residência - trabalho - residência, devendo manter seu endereço sempre
atualizado junto a EMPRESA. As faltas justificadas ou não ao trabalho implicarão na redução do valor
correspondente ao Vale- Transporte a ser fornecido no mês posterior às faltas.

AUXÍLIO DOENÇA/INVALIDEZ

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO DOENÇA

Fica assegurada a garantia no emprego por 30 dias ao empregado que retorne ao trabalho, após a
cessação do benefício pelo INSS.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO
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Fica o empregado dispensado do cumprimento do Aviso Prévio, no momento que o mesmo comprovar a
obtenção de nova colocação, desonerando a empresa neste caso, do pagamento dos dias restantes, não
trabalhados.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ANOTAÇÃO DE DADOS NA CTPS

A empresa cuidará para que nas Carteiras Profissionais sejam anotados os cargos efetivos dos seus
empregados, respeitadas as estruturas de cargos e salários existentes nas mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORNECIMENTO DO AAS

A empresa, desde que solicitadas por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, fornecerão aos
seus empregados o Atestado de Afastamento e Salários, para a obtenção de benefícios previdenciários.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS NORMAS DO CONTRAN

É vedado a empresa, conforme impõe o Art. 3º, inciso IX, da Resolução nº 525/2015, do Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN), ordenar a qualquer de seus motoristas que conduzam os veículos sem
observarem as regras de tempo de direção e de descanso contida naquela Resolução, e no § 7º, do Art. 67-
A e Art. 67-C, do CTB. Esta regra de intervalo intrajornada destinado a alimentação e ao repouso, também
se aplica ao Ajudante Entregador, conforme previsão do § 16, do Art. 235-C, da CLT.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APOSENTADORIA

A empresa assegurará aos empregados que estiverem comprovadamente a 01 (um) ano da aquisição do
direito à aposentadoria e que contem com 05 (cinco) anos de serviço ou mais, na mesma empresa, o
emprego ou o salário durante o período que faltar para se aposentarem, excetuando-se os casos de
demissão por justa causa, de extinção do estabelecimento ou por motivo de força maior, devidamente
comprovado.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO INTERVALO INTRAJORNADA

Os empregados que trabalham na área externa, gozarão dos intervalos de descanso/alimentação, da forma
que melhor lhes aprouver, sendo, pois, de responsabilidade exclusiva dos mesmos, devendo interromper os
serviços para tal finalidade em 1h (uma hora).
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
UNIFORME

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES

A empresa fornecerá gratuitamente, até 02 (dois) uniformes anualmente a cada empregado, devendo o
mesmo ser utilizado exclusivamente quando em serviço da empresa, e devolvido quando do recebimento de
novo uniforme ou desligamento da empresa, para o devido descarte, sob pena de lhe ser descontado o
valor do mesmo.

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA

De acordo com a deliberação e concordância dos trabalhadores, associados e não associados, em
assembléia regularmente convocada e realizada e de acordo com edital de convocação específico, com
fundamento nos princípios invocados na Nota Técnica nº 1, de 27/04/2018, da CONALIS/MPT, e da tese nº
18, da Comissão 3, aprovada pela CONAMAT, será descontado de todos empregados, beneficiados pelo
presente instrumento, a título de contribuição negocial, em favor da entidade profissional convenente, o
valor de R$ 7,00 (sete reais), por mês, a partir do mês de maio de 2022, devendo tal recolhimento ser feito
através de deposito bancário, identificado,(Banco do Brasil, Agência 5798-3, CC 1551- 2, CNPJ
30.830.319/0001-05) cuja destinação será custear a negociação coletiva de trabalho, os serviços jurídicos
na área trabalhista, homologações e conferencia de cálculos trabalhistas e cálculos para aposentadorias

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As importâncias correspondentes a este desconto serão recolhidas à entidade
sindical no prazo de 05 (cinco) dias úteis após desconto, facultada ao sindicato, em caso de dúvidas,
requerer a comprovação do referido pagamento acompanhada da relação nominal dos contribuintes e
respectivos valores descontados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O não recolhimento no prazo mencionado acarretará à empresa uma multa de
10% (dez por cento) sobre o total que deveria ter sido recolhido, independente de outras cominações legais,
por se tratar de apropriação indébita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL

As empresas descontarão de todos os empregados representados pelo Sindicato Laboral, conforme
aprovado em assembléia da categoria, o valor correspondente a 01 (um) dia de salário reajustado do mês
de maio de 2022, a título de contribuição assistencial, mediante desconto em folha de pagamento, conforme
aprovação da Assembléia Geral, ficando sob a responsabilidade da empresa o repasse de tais valores até
10 de maio de 2022, devendo tal recolhimento ser feito diretamente no Sindicato dos Rodoviários de Nova
Iguaçu, ou através de depósito bancário (Banco do Brasil, Agência 5798-3, CC 1551-2, CNPJ
30.830.319/0001-05 - O envio do comprovante de depósito e relação nominal dos trabalhadores com o
respectivo desconto deverá ser enviado através do e-mail sttrni@hotmail.com).

Parágrafo Primeiro -  É concedido aos empregados o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do efetivo
desconto, para discordarem, por escrito, do mesmo. A discordância só terá valor legal, quando feita de
próprio punho pelo empregado e por este protocolada no sindicato profissional.

Parágrafo segundo - O não recolhimento no prazo mencionado acarretará a empresa uma multa de 10%
(dez por cento) sobre o total que deveria ser recolhido, independente de outras cominações legais, por se
tratar de apropriação indébita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CUSTEIO ASSISTENCIAL
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Para possibilitar que o sindicato dos empregados possa oferecer aos seus associados em benefício da
categoria um melhor atendimento médico, odontológico, laboratorial e assistência jurídica para recurso de
multas. A empresa recolherá aos cofres do sindicato, MENSALIDADE a partir de maio/2022 no valor
correspondente a 1% (um por cento) sobre os valores correspondentes ao piso salarial do Ajudante de
Caminhão conforme condicionado em ACT– excluídos os encargos – da folha de pagamento dos
Rodoviários da Empresa da Categoria Econômica, que será recolhido na CONTA CORRENTE Nº 07971-2
AGÊNCIA-6091, BANCO ITAÚ, em nome do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de
Nova Iguaçu, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao mês de competência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:As empresas terão que encaminhar ao sindicato profissional a comprovação do
depósito efetuado, bem como o comprovante do E-social com a quantidade de funcionários e suas
respectivas funções além dos valores depositados, corresponde ao percentual constante da presente
cláusula, até 5 (cinco) dias após o depósito.

PARÁGRAFO SEGUNDO:A contribuição acima ajustada se fará por parte da Empresa, sem nenhum ônus
ou desconto nos salários dos empregados.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS

Fica estabelecida uma multa de 100% (cem por cento do salário do motorista de caminhão, em caso de
descumprimento de quaisquer cláusulas da presente Convenção, com a limitação de que trata o artigo 412
do Código Civil, revertendo-se a mesma em favor da parte a quem a infringência prejudicar, excetuando-se
as cláusulas já contempladas com multa.

DISPOSIÇÕES GERAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DIÁLOGO ENTRE AS PARTES

As entidades acordantes se comprometem a manter contato constante e diálogo franco, para a superação
de conflitos durante a vigência deste acordo, que se originem de agravo às disposições do presente pacto
ou de sua indevida interpretação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - MANUTENÇÕES DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Manutenções das demais cláusulas permanecem inalteradas as demais cláusulas contidas na convenção
coletiva de trabalho registrada sob vigência, que não colidam com as aqui acordadas.

}

CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU

JOAO EDUARDO MIQUELOTTI
SÓCIO

J. E. MIQUELOTTI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA
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ANEXOS
ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA DA EMPRESA J.E. MIQUELOTTI

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR021585_20222022_05_18T16_07_08.pdf

